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ThienNhien.Net - Theo công cụ giám sát danh tiếng RepRisk do công ty
nghiên cứu ECPFACT của Đức triển khai, 10 công ty gây tranh cãi nhất trên
thế giới trong tháng 6 và 7 năm 2009 chủ yếu nằm trong ngành năng lượng
và khai khoáng bao gồm: Công ty Hoàng gia Hà Lan Shell, Công ty khai
khoáng Vedanta (Anh), Ngân hàng Hoàng gia Scotland, Tập đoàn Dầu khí
Exxon Mobil (Australia), Tập đoàn dầu khí Total (Pháp), Tập đoàn Dầu khí
Chevron (Mỹ), Tập đoàn Dầu mỏ Trung Quốc, Tập đoàn Mahlwerk
Neubauer-Friedrich Geffers (Đức), Công ty Pachisia và Công ty dầu khí BP
(Anh).

Các công ty kể trên bị giới truyền thông thế giới, các tổ chức chính phủ và Các công ty gây tranh cãi chủ yếu hoạt động
trong lĩnh vực năng lượng và khai khoáng (Ảnh:
phi chính phủ chỉ trích mạnh mẽ về sự lạm dụng nhân quyền, xâm hại môi
Businessweek.com)
trường, tham nhũng, hối lộ, vi phạm luật lao động và các tiêu chuẩn sức
khoẻ, an toàn, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới các cộng đồng địa phương.
Đây là kết quả dựa trên Chỉ số Rủi ro Danh tiếng (RRI) do Reprisk đánh giá vào tháng 6 và 7 năm nay. Ba trong số
các vấn đề môi trường và xã hội mà 10 công ty trên bị lên án nhiều nhất là tác động đến cộng đồng địa phương, tác
động đến hệ sinh thái/cảnh quan và lạm dụng nhân quyền.
Trong báo cáo của Tổ chức Ân xá quốc tế, Tập đoàn Dầu khí Hoàng gia Hà Lan Shell đã bị lên án lạm dụng quyền
con người, gây ô nhiễm và phá hủy môi trường nghiêm trọng, thiếu quan tâm tới cộng đồng vì những động thái tại
Đồng bằng châu thổ Niger. Trước đó Tập đoàn này đã phải chi một khoản bồi thường trị giá 15,5 triệu USD vì bị
buộc tội đồng lõa trong vụ kiện liên quan đến cái chết của các nhà hoạt động môi trường Nigeria năm 1995.
Kế hoạch mở rộng mỏ bôxít Bodai-Daldali ở Ấn độ của Công ty Vedanta cũng làm rấy lên lo ngại về tác động của nó
đối với các cộng đồng bản địa. Bộ Môi trường và Nông nghiệp Ấn Độ trước đây đã từ chối cấp phép mở rộng dự án,
đồng thời cáo buộc công ty vi phạm những quy định cơ bản về tái định cư và phục hồi môi trường. Thêm vào đó, nhà
máy Alumina của Vedanta ở Ấn Độ còn bị chỉ trích kịch liệt vì gây ô nhiễm sông ngòi, đất đai và làng mạc, gây nên
những vấn đề nghiêm trọng đối với sức khoẻ cộng đồng.
RepRisk là gì?
RepRisk là một công cụ giám sát rủi ro danh tiếng, cung cấp hiểu biết về các vấn đề môi trường và xã hội, cảnh
báo rủi ro về danh tiếng và tài chính đối với các công ty và các danh mục đầu tư.
RepRisk là công cụ cho phép quản lý tài sản thương mại và ngân hàng đầu tư, cung cấp công cụ để quản lý các rủi
ro tương ứng và triển khai các thủ tục kiểm tra hiệu quả.
Bản đánh giá RepRisk về các hoạt động môi trường và xã hội dựa trên quan sát hoạt động của các công ty bởi một
bên thứ ba độc lập, và thông tin thu thập được không phải do công ty được giám sát cung cấp.
RepRisk giám sát tất cả các ấn bản, hơn 700 website của các tổ chức phi chính phủ, bản tin, các trang tin, blog và
các nguồn tin trực tuyến khác hàng ngày.
Tính đến tháng 8 năm 2009, RepRisk đã xác định được 11 300 công ty và 2 200 dự án được xem là gây tranh cãi.
(Theo
Reprisk.com)

Bạch Dương (Theo Ethical Investor, 20/08/2009)
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